זורמים עם גולן
דצמבר  | 2013גליון מס' 28

הירדן אינסטלציה  מכוונים גבוה
כשבשנת  1948הקים סבא אהרן יחד עם שישה שותפים את "הירדן אינסטלציה" ,הוא בטח לא תיאר
לעצמו איך הדברים יזרמו ...פגישה עם הנכד ומנכ"ל החברה רוני לוי ושיחה על עבודה בשושלת
המשפחתית ,סטנדרטים ואיך לא? שיתוף הפעולה עם גולן מוצרי פלסטיק.
שושלת לתפארת
שושלת משפ' לוי קבלני אינסטלציה נוסדה בשנת  1948על
ידי סבא אהרן ושישה חברים עולי בולגריה .החברה שהקימו,
פעלה בעיקר בקיבוצים באזור העמקים הצפוניים ביניהם
שער הגולן .בשנת  1951הצטרף לחברה יחזקאל לוי ,בנו של
אהרן .רוני הגיע בשנת  1979והחל מ 1988-מנהל את החברה.
הנין הראשון – חן ,נכנס לעבודה בשנת  2001ובהמשך הצטרף אחיו
הצעיר רועי .אין ספק שהאינסטלציה זורמת בדם של משפחת לוי...

אהרון לוי

יחזקאל לוי

רועי לוי

חן ורוני לוי

הבטחה לגובה
בחברת הירדן ,המתמחה במערכות אינסטלציה איכותיות לרבי
קומות ,עובדים  25אנשים ,חלקם למעלה מ 25-שנה(!) וכבר ממש
חלק מהמשפחה .ההתמחות במגדלים מחייבת נוכחות קבועה
של צוות מקצועי בפרויקט מראשיתו ועד מסירתו לדיירים ,מה
שמבטיח ליזם ,לחברת הבנייה ובעיקר לדיירים ,את אמינות מערכות
האינסטלציה ,כיבוי האש ,החניונים והביוב.
חברת הירדן מקפידה לעבוד עם ספקים ורכיבי צנרת מהשורה
הראשונה ,כאשר בתחום הצנרת מתקינה החברה הן את מערכות
הפקסגול והן מערכות מולטיגול .לדברי רוני ,העובדה שלגולן מוצרי
פלסטיק מגוון מערכות ,מאפשרת ליועץ האינסטלציה ולצוות
הירדן התאמה מושלמת של המערכת לפרויקט ,הכל בהתאם
לתכנון הארכיטקטוני וההנדסי .בנוסף ,משתמשת החברה בצנרת
גולן גם מחוץ לבניין  -בפקסגול בקוטר  110מ''מ  -במטרה להבטיח
אספקת מים סדירה עשרות שנים קדימה.

אל רום מגדלי טריו

"הפרוייקט הגדול היוקרתי ביותר בצפון"

עיתון גלובס

| יזם :אשדר | יועץ אינסטלציה :יוסי פניני
| אדריכלות :משרד עוזי גורדון ,אדריכליות רותי מעוז ודורית דר
| קבלן מבצע :אשטרום | מהנדס הפרוייקט :אפי יונה
| קבלן אינסטלציה :הירדן  | 77צנרת :מולטיגול-גולן מוצרי פלסטיק

מימין לשמאל :חן לוי ,רוני לוי ואפי יונה.

הירדן עם גולן מוצרי פלסטיק
לסיום ,מספר לנו רוני על העבודה המשותפת והמוצלחת עם
מנחם ,נציג גולן בצפון .המעורבות ,הנוכחות והעניין שמגלה מנחם
בפרויקטים השונים ,ומתן המענה המיידי לכל צורך שמתעורר
במהלך העבודה ,מהווים נידבך מפתח במערכת הקשרים בין
החברות .תרומתו של אבי לוי ,האמון על התכניות ההנדסיות בגולן,
מעיד רוני ,משמעותית מאוד גם היא ולדבריו" :אין כמוהו!"
בין הפרויקטים היוקרתיים שבוצעו ומבוצעים בימים אלו:
אשטרום :מגדלי דיור ,חיפה | נשר | נתניה ובאתרים נוספים.
סיוון ביצוע וצמח המרמן :מגדלי דיור ,נתניה | הוד השרון |
ניר יצחק | ואתרים נוספים.
ב.ס.ט .וסיוון ביצוע :הוד השרון.
שרביב :מגדלים ,רמת אלון | חיפה.

ראיון עם שי בנארי ,מהנדס הפיתוח של גולן על:

מולטיגול פושפיט החדש

פיתוח חדשני עולמי של גולן כמענה לדרישות השוק הישראלי

הדרך למולטיגול פושפיט החלה בדרישה של קבלני גולן מוצרי פלסטיק למערכת
מבוססת מולטיגול שתהיה נוחה להתקנה מהירה ללא צורך בכלים .לאחר שצוותי
השיווק וההנדסה של המפעל סרקו את שוק האביזרים העולמי ולא מצאו אביזר
מדף שעונה על הדרישות המחמירות של השוק הישראלי ,הוחלט להתעמק בדרישות
השוק ולפתח ,בגולן ,סל אביזרים שיעמוד בציפיות לקוחות החברה.
מהנדסים פתרון
המשימה הוטלה על שי בנארי ,מהנדס הפיתוח של גולן .תהליך הפיתוח נעשה יחד עם
מספר קבלנים נבחרים שהיו שותפים מלאים לדרך .נסיונם הרב והמגוון של קבלנים
אלה תרם משמעותית לפיתוח המערכת החדשה .הקבלנים ביצעו את ההתקנות
הראשונות במסגרתן יושמה המערכת בדירות לדוגמה הן בבנייה רוויה והן בבניית
וילות צמודות קרקע .הסקת המסקנות מהתקנות אלה תרמה רבות להשלמת תהליך
הפיתוח והיצור של מערכת פושפיט.
כיום ניתן כבר למצוא מערכת זו מותקנת בהצלחה ,לשביעות רצונם המלאה של
הקבלנים ,בעשרות אתרי בנייה חדשה ,אתרי שיפוצים וכמובן על המדף אצל המפיצים
המורשים של גולן מוצרי פלסטיק ברחבי הארץ.

כל היתרונות לקבלן









התקנה פשוטה ומהירה
החדרה קלה של הצינור לאביזר,
התקנה ללא מכשיר לחיצה!
פירוק והרכבה עם מפתח יעודי
חיסכון משמעותי בכוח אדם
חיסכון ניכר בזמני התקנה בשטח
התאמה מושלמת בין צינור המולטיגול לאביזר
האביזר מסתובב על גבי הצינור לאחר ההתקנה
אפשרות התקנה בנקודות שקשה לגשת אליהן
מבנה מאסיבי ,חזק ,המבוסס על גוף פליז מקצועי
מערכת אמינה ועמידה לאורך שנים
אביזרים מיוצרים מפליז אירופאי איכותי ותקני
עיצוב עדכני להקניית נוחות ביצוע מירבית בשימוש.
חלונית בקרה גדולה
החלונית מאפשרת למתקין לוודא שהצינור הוחדר בשלמות וכראוי

מה שבטוח  -תקנים ואבטחת איכות
במהלך תקופת הפיתוח עבד הצוות של גולן בשיתוף פעולה עם מכון התקנים במטרה
לעמוד בדרישות המחמירות של התקן והשוק הישראלי הפועל בהתאם לדרישות
בינלאומיות תובעניות ביותר .מערכת צנרת רב-שכבתית למתקני מים חמים וקרים
נושאת היתר מס'  69488לסימון בתו תקן בהתאם לדרישות ת''י  21003חלק .5
* כל אטם וכל אביזר ניבדקים במטרה לוודא שהורכבו בהתאם לדרישות גולן.
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מרכז הבנייה במרכז העניינים!
בימים אלו חוגג מרכז הבנייה  )!(45שנות פעילות.
ב 1999-הוחלט להעביר את החברה שהייתה
ממשלתית עד לשנה זו ,לידיים פרטיות של שלושה
שותפים  -אחד מהם הוא ערן רולס ,יו''ר ומנהל
עסקים ראשי של מרכז הבנייה .שיחה מרתקת על
נוסטלגיה ,חזון ושיתוף פעולה יוצא דופן.
בונים חזון
 30שנה היה מרכז הבנייה חברה
ממשלתית הכפופה למשרד הבינוי
והשיכון ,עד שערן רולס ושותפיו קובי
לנגליב ולימים גם ישראל פסטרנק,
בעלי מכללת בילדינג ,רכשו את
המוסד והעבירו את פעילותו לקיבוץ
געש .בחזונם  -מרכז המאפשר ידע
ושפע במטרה לקדם את ענף הבנייה
והעוסקים בו ,תוך שיפור מתמיד
באיכות הבנייה והשיפוץ בישראל.

ערן רולס

ואכן 15 ,שנים אחרי ,נחשבת קבוצת מרכז הבנייה הישראלי ,לזירה
המרכזית בכל הקשור לעולם הבנייה.

הדרכות ומפגשים
מרכז הבנייה פועל במקביל בשני תחומים מרכזיים :האחד הוא
הדרכה והשני הוא מפגש קבוע של מקבלי ההחלטות בתחום
הבנייה ,יזמים ,קבלנים ,תעשיינים המספקים תשומות לענף ,בנקים,
מהנדסים ,ומפקחים .ממש כמו פייסבוק של העולם האמיתי...

תחומי ההדרכה מגוונים וכוללים:
מרכז מבקרים בו ניתן יעוץ ומוצגת תערוכת קבע המשתרעת
על פני  4000מ"ר ,בה מציגות כ 100-חברות מהמובילות בתחומי
הבנייה ,השיפוצים והעיצוב.
מכללת בילדינג המכללה המובילה בישראל בתחום הבנייה,
העיצוב והנדל"ן שהוקמה ב 1993-ומציעה לימודי הכשרה ,העשרה
והשלמה ובה :בית הספר למקצועות הבנייה ,בית הספר למקצועות
המחשב ,בית הספר לקורסים מקצועיים ,בית הספר למקצועות
הנדל"ן ,קורסים פנים אירגוניים לחברות ומוסדות ,בית הספר
"הנדסה בגובה" ,סדנאות  DIYועוד.
מרכז הדיור חברה המתמחה במתן פתרונות שיווק וקד"מ לענף
הבנייה והמגורים.
בית ספר לעיצוב אולטימה המציע מסלול לימודים עשיר בן
שנתיים עם התמחות בפרקטיקה עיצובית ,כולל עיצוב פרויקטים
ללקוחות אמיתיים במהלך הלימודים.
תערוכת בילדינג תערוכת פרויקטים ,בנייה ותשתיות הבלעדית
לבעלי מקצוע.
תערוכת "בתים ומבטים" המספקת פתרונות למשפחות הנמצאות
בהליכי בנייה ,שיפוץ ועיצוב הבית.
מרתון ייעוצים המתקיים מספר פעמים בשנה ומאגד בתוכו עשרות
יועצים וחברות למתן ייעוץ מקצועי ושפע של אפשרויות לקהל
הבונים בית פרטי צמוד קרקע.
ועידת העסקים אירוע השיא של ענף הבנייה והנדל"ן ,ובו נפגשים
כאלף בכירי הענף בזירה עסקית במטרה במטרה להכיר ולמצוא
שיתופי פעולה עסקיים .ייזום והפקה חברת התערוכות של מרכז
הבנייה הישראלי.
 adira.co.ilהפורטל הגדול והראשון מסוגו בעולם ,המרכז את כל
התחומים הנוגעים לעיצוב ,אדריכלות ,שיפוץ בנייה וחידוש הבית.
אולטימה סטודיו שמטרתה לספק פתרון אולטימטיבי לעיצוב
ולריהוט בתים באמצעות מיטב התוצרת העולמית ומותגי היוקרה
באיטליה ,צרפת ומקומות נוספים בעולם.

מאז ועד היום
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בליבו של ערן שמורה פינה חמה לגולן מוצרי פלסטיק ובמיוחד
לגבריאל רוגל ,מנהל השיווק ,אשר תמך בערן כשחשב להרים את
פרויקט מרכז הבנייה ונתן גיבוי מלא לכל מהלכיו .לדברי ערן ,לגולן
מוצרי פלסטיק תרומה משמעותית להעלאת הרמה המקצועית של
תחום אספקת המים הדירתית ,הן בהיבט של סל המוצרים המגוון
והן בהשקעה האדירה של גולן בהכשרה וההדרכה השוטפת של
העוסקים בענף.

ועידת הנדל"ן של ישראל ,אילת נובמבר 2013

צוות השיווק של גולן לרשותך:
04-6677563
שירות לקוחות | איה
052-3864004
| מנחם
אזור הצפון
אזור המרכז | שמוליק 052-3864009
052-3864007
אזור הדרום | שלום

אנחנו בגולן מוצרי פלסטיק עורכים את הכנסים וההשתלמויות
המקצועיות באתר מרכז הבנייה ,נוכחים בתצוגה המתמדת
ומשתתפים בתערוכת בילדינג הנערכת בכל שנתיים במרכז הירידים
בתל אביב.

ייעוץ טכני
ניהול פרוייקטים | יואב רימר 052-3864008
ניהול תשתיות | ארנון גלר 052-3864064
משרד שיווק
רחל rachel@golan-plastic.com | 04-6677450

גולן מוצרי פלסטיק בע"מ ,המפעל:
קיבוץ שער הגולן ,ד.נ .עמק הירדן 1514500

